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Høring- Endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder 

allmennlegetjenesten 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 28. august 2019. 

Det foreslås endringer i  

• forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevakt- 

ordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 

• forskrift 27. juni 2019 nr. 923 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 

behandling hos lege  

• forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for 

helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits 

• forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning 

for leger og tannleger  

• forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten og  

• forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for å få adgang til å 

praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon  

Endringsforslagene i akuttmedisinforskriften omhandler bestemmelsen om kravet til bakvakt, 

og bestemmelsen som åpner for at fylkesmannen kan gjøre unntak fra kravene til kompetanse. 

 

Endringsforslagene i de andre forskriftene har blant annet sammenheng med forskrift om 

kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som trådte i kraft i 

2017 og legers rettigheter etter EØS-regelverket. Endringene i disse forskriftene innebærer en 

tydeliggjøring av gjeldende rett. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 14. oktober 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 



Of støtter forslag til endring i akuttmedisinforskriften, herunder endring av kravet til bakvakt 

slik at det ikke stilles et generelt krav til utrykningsplikt for bakvakten. 

 

Of vurderer det også som hensiktsmessig at den enkelte kommune eller det enkelte vaktdistrikt 

bør kunne vurdere om bakvakten ved behov skal kunne rykke ut for å bistå lege i vakt som 

system, med tanke på vaktordninger. Imidlertid må vurderingen og avgjørelsesmyndigheten 

om man konkret skal rykke ut i det enkelte tilfellet alltid tilligge den legen som går bakvakt. 

 

Of mener videre at det er uheldig at departementet håndterer ulike kartlegginger omkring 

forhold som forskriften berører samtidig som egne høringsforslag til mindre endringer i 

forskriften pågår parallelt. Dette gjør vurderingen av akuttmedisinforskriften mindre helhetlig 

for høringsinstansene, som da naturlig vil kommentere på forhold som ikke er på høring, slik 

også høringsbrevet beskriver. Dette kan medføre et mer uryddig resultat. Etter Ofs syn ville det 

vært mer smidig å behandle alle disse små endringsforslagene i samme forskrift, i en samlet 

avsluttende høring. Samtidig ser Of at behovene til de ulike kommunene omkring 

legevaktsystem nok er for sprikende til at bestemmelsene i forskriften kan virke samlende for 

ett helse-Norge, og dermed vil sluttresultatet kunne bidra til økte forskjeller i helsehjelp til 

befolkningen. 

 

Of er videre av den oppfatning at det grunnleggende alltid må være at befolkningen tilbys en 

forsvarlig og kompetent legevaktstjeneste i kommunene sine opptaksområder. Of er enig med 

departementet i dets vurdering av at ”det er viktig å finne en balanse som gjør at kravene som 

stilles til kompetanse er mulige å innfri for de fleste kommuner og legevakter, samtidig som de 

sikrer et forsvarlig tjenestetilbud”. Of er derimot skeptisk til at befolkningens behov kan 

dekkes gjennom legevaktsatellitter kun bemannet med sykepleier og ambulansearbeider. Of 

mener det vil kunne bidra til en svekkelse av likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted, 

og bidra til unødvendige variasjoner i helsetjenester, særlig i distriktene. Dette synspunktet er 

uavhengig av en eventuell mulighet for videokonsultasjon med bakvakt på nivå 1.   

 

Når det gjelder Fylkesmannens mulighet til å gjøre unntak fra kompetansekravene dersom det 

midlertidig ikke er mulig å skaffe nok helsepersonell som oppfyller kravene i første ledd, 

mener Of at dette må begrenses til ulike nivå av legedekning. Of mener det vil være 

uforsvarlig å erstatte lege i vakt med annet helsepersonell, ikke minst av hensyn til 

pasientsikkerhet, forsvarlighet og likeverdige helsetjenester. 

 

De øvrige punktene i høringen ønsker ikke Of å ta særlig stilling til.  
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